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Welcome to St. Paul’s!
The Terms of Service cover all formal rules and regulations governing the use of the St Paul’s website
electronically available through the link www.stpauls.br (“Site”) by all users (hereafter identified as
Users).
FUNDAÇÃO ANGLO-BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO PAULO, a private company
registered whit the CNPJ under no. 60.478.583/0001-92, having its head office at Rua Juquiá, 166,
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01440-903 (“We”, “us” or “St. Paul’s”)
As a condition for the access and use of the Site’s functionalities, Users must confirm that they have
read and agree to all the Terms of Service.
1. SITE’S FUNCTIONALITIES
1.1. My School Portal For Parents. St. Paul’s maintains a portal for parents and legal guardians.
This area provides access to information about classes, school records, school reports,
attendance, emergency contacts, health information, teachers’ contacts and
information about payments or other data that will be shared to ensure pupil registration
is completed.
1.2. Senior. St. Paul’s maintains a pupil portal where pupils view, receive and carry out
activities, have access to grades, create content and interact with teachers.
1.3. Alumni. St. Paul’s has an area intended for former pupils can maintain a profile and
interact with their peers. Registration data may be shared within St Paul’s.
1.4. Staff. St. Paul’s has an area intended for all staff working on site. This provides access to all
St. Paul’s internal policies, staff contacts, and associated platforms used by staff. It may be
necessary for data to be shared with outside parties to allow registration and access to a
range of software and platforms.
1.5. Register. St. Paul’s may refuse, cancel or limit any applications for registrations, enrollments
or other activities where parents or legal guardians fail to provide accurate data.
1.6. Free Use. All information and functions made available on the Site are intended for
individuals of all ages.

1.7. Eligibility. St. Paul’s may change the eligibility and use criteria for Site access at any time
at its discretion, with no required communication or prior notice to Users or any third party.
1.8. Site’s presentation. The Site and its functions are presented to Users as they are available
at the access time, but may undergo regular improvements and updates, with no prior
notice required. Consequently, layouts may vary.
1.8.1. In this case, St. Paul’s undertakes to make reasonable efforts to preserve the Site’s
functions with respect to usability and browsing.
2. WEBSITE USE
2.1. Site Access. The www.stpauls.br link is the primary access for the Site, and no other link
should be used unless authorised by St. Paul’s.
2.2. Registration for Courses. The Site will provide information about all courses offered in the
Junior and Senior sections of St. Paul’s.
2.2.1.To register for any course, Users will be directed to the Registration Form. All information
should be provided only by parents or legal guardians.
2.3. Communications. Upon completing the Registration Form for any course, Users may select
to receive further information about products or services provided by St. Paul’s through
email, text or telephone.
2.3.1.Users always have the choice of requesting the suspension of any marketing or
advertising communications from St. Paul’s.
2.4. News. Users may access to a range of information, content and institutional news of St.
Paul’s.
2.5. Service Channel. The Site offers a range of support tools to help Users navigate St. Paul’s
systems.
2.6. Vacancies. The Site has an area intended for those wishing to work at St. Paul’s, including
a registration form to apply for employment.
2.7. Accuracy and use of information. Users have sole responsibility for the accuracy of all
information they enter on the Site. Users are liable in both civil and criminal terms for any
consequences resulting from the irregular use of third-party information or false
information.
2.7.1.Users must inform St. Paul’s through the Site of any changes in information or
circumstances.
3. CONTENT, SUBMITTED DATA AND INTELLECTUAL PROPERTY

3.1. Intellectual Property. Upon accessing the Site, Users declare that they will respect all
intellectual property rights of St. Paul’s, including, but not limited to, computer programs,
copyright and intellectual property rights on brands, patents, domain names, corporate
name and industrial designs, occasionally deposited or registered in the name of St. Paul’s,
as well as all rights related to third parties which are, or have been available on the Site.
User violation may give cause to the payment of an indemnification for judicially verified
damages.
3.2. User Data. A User is and will remain titleholder and owner of all data submitted and/or
shared in the Site by Users (“Users Data”), with any associated liability for that data.
3.3. Legality of User Data. St. Paul’s will not be compelled to process or treat any of User Data
if there is reason to believe that this would involve St. Paul’s in any violation of any
applicable law or that the Site is being used, under St. Paul’s exclusive discretion, for any
illegal or unlawful purposes or purposes contrary to morality.
3.4. Storage. St. Paul’s does not provide data storage services through the Site; therefore, St.
Paul’s does not have any obligation to store, retain or provide, to Users or to any third
parties, a copy of User Data or any content.
3.5. Data mining. The use of any form of data mining software in the Site is prohibited.
3.6. Site Integrity. Users undertake not to access the Site’s programming areas, its database,
source codes or any other data set available in such environments. Nor must Users perform
or allow reverse engineering, translate, decompile, copy, modify, reproduce, rent,
sublicense, publish, disclose, transmit, lend, distribute or otherwise improperly intervene in
any of the Site’s functionalities.
4. EXEMPTION AND LIMITATIONS OF LIABILITY
4.1. Site availability. St. Paul’s endeavours to ensure that Site availability is continuous and
undisrupted. There may however be temporary lack of availability due to maintenance or
third-party events such as natural disasters, system failure, invasive cyber-attack which lie
beyond the scope of the School’s liability.
4.1.1.Should this occur, St. Paul’s will do whatever is within its power to restore site as soon
as possible within the technical limits of its services and third-party services on which it
depends to be online. Consequently, there is no indemnity or fine for lack of service
for however long that lasts.
4.1.2.Should maintenance procedures result in lengthy periods of Site closure, St Paul’s will
contact Users with further information through existing channels.
4.1.3.Without prejudice to other conditions herein, St. Paul’s is not held liable:
a)

For any problems, bugs, glitches or improper functioning occurring in its devices and
equipment;

b)

For any direct or indirect damage caused by third-party events, for example, but not
limited to, hacker attacks, system, server or internet connection failures, including software
actions which might, in any way, damage assets due to access, use or navigation of the
Site;

c)

For browsing on any external links made available on the Site. It is Users’ duty to read the
Terms of Use and Privacy Policy of the service accessed and to act as set forth; and

d)

For verifying, controlling, approving or ensuring suitability or accuracy of the information
or data made available in such links to third-party services. Therefore, it is not liable for
losses or damages occurring from visits to such sites. Users must verify the reliability of the
information and data therein displayed prior to taking any decision or practising any act.

5. DATA PRIVACY AND PROTECTION
5.1. Personal Data. St. Paul’s has a document of its own, named Privacy Policy, which rules the
processing of the data collected in the Site, being an integral and indivisible part hereof
and which might be accessed at any time on the Site.
5.1.1.St. Paul’s will monitor, by the proper means, its own compliance with the respective
personal data protection duties.
6. SECURITY RECOMMENDATIONS
6.1. Site Access. Users must verify that they have accessed the St Paul’s website and ensure
that they are not visiting a site created in an attempt to steal User data.
6.1.1.Users should verify the Site’s integrity by clicking on the lock symbol in the browser’s
address bar and checking that all certificates are current and accurate.
6.1.2.Should the browser fail to present current and accurate certificates and/or return with
a message that the access is not safe, Users should immediately leave the Site and
inform St. Paul’s through official channels.
7. PENALTIES
7.1. Penalties. Non-compliance with any clause hereof may lead to: (i) temporary suspension
of User login; (ii) blocking and exclusion of a User’s Site Account and/or (iii) civil or criminal
liability for any data breaches.
7.1.1.Users undertake not to carry out any actions which are contrary to morality, ethics
and good faith. Users must under no circumstances disclose, instigate or assist in the
practice of unlawful or fraudulent acts. Whenever Users become aware of any
breach or any unlawful or fraudulent act, they must notify St Paul’s immediately under
the penalty of the provisions of clause 6 above.
8. MISCELLANEOUS

8.1. Service Channels. Users may use the Service Channels made available on the Site if they
are aware of improper content on the Site, whether it is notably unlawful or contrary to
these regulations.
8.2. Update of Terms and Conditions. These Terms are subject to regular revisions and updates.
Therefore, St. Paul’s reserves the right to change the Terms at any time to ensure full
compliance with the provisions of all laws and regulations governing data protection.
8.2.1.Without prejudice to other conditions herein, St. Paul’s will notify Users by means of the
tools available on the Site or by alternative means provided by Users.
8.3. Obligations and waivers. The tolerance of any breach of any conditions hereof will not
constitute a waiver or alteration of contract obligations nor will it prevent St. Paul’s from
demanding such conditions at any time.
8.4. Nullity. If any provision hereof is deemed inapplicable or ineffective, the remainder shall
normally continue to apply.
8.5. Communication. Users acknowledge that all communication carried out by e-mail, SMS,
WhatsApp or telephone is valid, efficient and sufficient for the disclosure of any issue
referred to the Site.
8.6. Directions. The Site’s access may direct Users to other platforms linked to St. Paul’s with
their own Terms of Use and Privacy Policy, and Users will be responsible for complying with
these regulations.
8.7. Date and time. The Site is based on the official date and times of Brasília (UTC/GMT -03:00).
8.8. Governing law and venue. These Terms will be construed according to Brazilian law, in the
Portuguese language, and the venue of the City of São Paulo, State of São Paulo, is
elected for the settlement of any disputes, except if the applicable legislation specifically
specifies another personal, territorial or functional competence.
8.8.1.In case Users are not domiciled in Brazil and due to the services provided by St. Paul’s
by means of this Site being intended for the national territory, Users are subject to
Brazilian law, therefore agreeing that, in the case of any litigation, the action take
place in the City of São Paulo, State of São Paulo.
9. GLOSSARY
i.

St. Paul’s: FUNDAÇÃO ANGLO-BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO PAULO, a
private company registered whit the CNPJ under no. 60.478.583/0001-92, having its head
office at Rua Juquiá, 166, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01440-903.

ii.

Service Channel: Contact means made available by St. Paul’s, for the forwarding of doubts
and suggestions related to the Site.

iii. Layout: Set composed of the Site’s aspect, design and flows.

iv. Link: Terminology for the internet address.
v. Users or Users: Natural persons accessing the Site.

VERSÃO EM PORTUGUÊS
TERMOS DE USO DO SITE ST. PAUL’S
Atualização: 08 de novembro de 2021

Bem-vindo à St. Paul’s!
A seguir apresentamos os Termos de Uso (“Termos”), documento que contém as principais regras que
devem ser observadas por todos que acessam ou utilizam as funcionalidades do Site da
FUNDAÇÃO ANGLO-BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 60.478.583/0001-92, com sede na Rua Juquiá, nº 166, Jardim
Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01440-903; (“St. Paul’s”)
disponível eletronicamente através do link www.stpauls.br (“Site”).
Como condição para acesso e uso das funcionalidades do Site, Você declara que fez a leitura
completa e atenta das regras deste documento, estando plenamente ciente e de acordo com elas.
1. FUNCIONALIDADES DO SITE
1.1. My School Portal For Parents. A St. Paul’s possui uma área voltada aos responsáveis legais
dos alunos. Essa área é um ambiente em que os responsáveis legais podem ter acesso a
informações sobre o aluno (informações sobre aulas, histórico escolar, boletins, presença,
contatos de emergência, informações de saúde), contato de professores e informações
de pagamentos, tendo a necessidade de informar seus dados para a St. Paul’s, a fim de
que seja realizado o cadastro para a conta de acesso.
1.2. Senior. A St. Paul’s possui uma área voltada para os alunos. Neste portal, os alunos podem
visualizar, receber e realizar atividades, ter acesso a notas, criar conteúdo e interagir com
professores.
1.3. Alumni. A St. Paul’s possui uma área voltada para os ex-alunos. Essa área é um ambiente
em que ex-alunos da St. Paul’s podem manter um perfil para interações entre si, sendo
necessário informar os seus dados para realizar o cadastro da conta de acesso.
1.4. Staff. A St. Paul’s possui uma área voltada para os seus colaboradores. Nesta área os
colaboradores têm acesso a todas as políticas internas da St. Paul’s e aos contatos dos
professores, sendo necessário informar seus dados para que a St. Paul’s cadastre a sua
conta de acesso.
1.5. Cadastro. A St. Paul’s poderá recusar, não aprovar, cancelar ou limitar quaisquer
solicitações de cadastros, inscrições etc. se Você ou o responsável legal não fornecer
dados corretos.
1.6. Uso Livre. As informações e funções disponibilizadas à Você no Site são voltadas a
pessoas físicas de todas as idades.

1.7. Elegibilidade. A St. Paul’s poderá alterar os critérios de elegibilidade de acesso e
utilização do Site a qualquer momento e a seu critério, sem a necessidade de
comunicação ou aviso prévio a Você ou a qualquer terceiro.
1.8. Apresentação do Site. O Site e suas funcionalidades são apresentados a Você na
maneira como estão disponíveis no momento do acesso, mas podem passar por
constantes aprimoramentos e atualizações sem a necessidade de prévio aviso, razão
pela qual os laUsersts podem variar.
1.8.1. Neste caso, a St. Paul’s se compromete a preservar as funcionalidades do Site com
esforços razoáveis, utilizando laUserst que respeita a usabilidade e navegabilidade,
sempre que possível, bem como exibir as funcionalidades de maneira clara,
completa, precisa e suficiente de modo que exista uma correta percepção do que
está sendo praticado e proteger, por meio do estado da técnica disponível, os dados
coletados pelas funcionalidades disponibilizadas.
2. USO DO SITE POR VOCÊ
2.1. Acesso ao Site. O acesso ao Site será efetuado através do uso da internet, pelo link:
www.stpauls.br, não sendo permitido o acesso por nenhum outro meio diverso não
autorizado pela St. Paul’s.
2.2. Inscrição em Cursos. No Site, Você poderá encontrar todos os cursos disponíveis
ofertados pela St. Paul’s, nas modalidades de Pre-Preparatory, Preparatory, Senior e Sixth
Form.
2.2.1.Para se inscrever em um dos nossos cursos, Você será direcionado para a Ficha de
Inscrição, onde serão solicitadas informações que devem ser prestadas unicamente
por Você ou pelo responsável legal.
2.3. Comunicações. Ao preencher a Ficha de Inscrição para quaisquer dos cursos ofertados
pela St. Paul’s, Você poderá optar por receber no e-mail e/ou telefone informado,
mensagens com avisos e conteúdo publicitário de produtos ou serviços da St. Paul’s.
2.3.1. Lembramos que, a qualquer tempo, Você terá sempre a opção de solicitar a
suspensão do recebimento dessas comunicações, pelos mesmos canais em que elas
foram realizadas.
2.4. Notícias. Por meio do Site Você pode ter acesso a diversas informações, conteúdos e
notícias institucionais da St. Paul’s.
2.5. Canal de Atendimento. O Site conta com ferramentas para apoiar o nosso serviço, como
nossa área de comunicação, disponível para tirar suas dúvidas a qualquer momento.
2.6. Trabalhe conosco. O Site possui uma área voltada para quem deseja trabalhar na St.
Paul’s, sendo necessário o preenchimento de uma ficha de cadastro para aplicar as
vagas de trabalho abertas no Site.
2.7. Integridade das Informações. Você é o único responsável pela integridade e veracidade
das informações inseridas no Site, respondendo cível e criminalmente pelos efeitos
advindos de uso irregular de informações de terceiros ou informações falsas.

2.7.1. Você se compromete sempre que houver alteração de seus dados, em informar
a St. Paul’s através do Site, para fins de atualização.
3. CONTEÚDO, DADOS SUBMETIDOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL
3.1. Propriedade Intelectual. Ao acessar o Site, Você declara que irá respeitar todos os direitos
de propriedade intelectual da St. Paul’s, incluindo, mas não se limitando, aos programas
de computador, direitos autorais e direitos de propriedade industrial sobre as marcas,
patentes, nomes de domínio, denominação social e desenhos industriais, eventualmente
depositados ou registrados em nome da St. Paul’s, bem como de todos os direitos
referentes a terceiros que porventura estejam, ou estiveram, de alguma forma,
disponíveis no Site, sendo que a sua infração poderá ensejar o pagamento de
indenização por perdas e danos judicialmente apurados.
3.2. Seus Dados. Você é e continuará sendo o titular e proprietário de todos os dados,
submetidos e/ou compartilhados no Site por Você (“Seus Dados”) bem como será o
exclusivo responsável por eles.
3.3. Legalidade dos Seus Dados. A St. Paul’s não se obrigará a processar ou tratar quaisquer
dos Seus Dados se houver razões para crer que tal processamento ou tratamento possa
imputar à St. Paul’s qualquer infração de qualquer lei aplicável ou que o Site esteja sendo
utilizado, sob critério exclusivo da St. Paul’s, para quaisquer fins ilegais, ilícitos ou contrários
à moralidade.
3.4. Armazenamento. A St. Paul’s não presta e não constitui serviço de armazenamento de
dados em seu Site, portanto, a St. Paul’s não possui qualquer obrigação de armazenar,
reter ou fornecer a Você ou a quaisquer terceiros cópia de Seus Dados ou qualquer
conteúdo.
3.5. Não mineração. É vedada a utilização de softwares de mineração de dados no Site, de
qualquer tipo ou espécie, além de outro aqui não tipificado, que atue de modo similar.
3.6. Integridade do Site. Você se compromete a não acessar áreas de programação do Site,
seu banco de dados, códigos fonte ou qualquer outro conjunto de dados disponíveis
nestes ambientes, bem como não realizar ou permitir engenharia reversa, nem traduzir,
decompilar, copiar, modificar, reproduzir, alugar, sublicenciar, publicar, divulgar,
transmitir, emprestar, distribuir ou, de outra maneira, dispor inapropriadamente das
funcionalidades do Site.
4. ISENÇÃO E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
4.1. Disponibilidade do Site. A St. Paul’s envida seus esforços para a manutenção da
disponibilidade contínua e permanente do Site. No entanto, pode ocorrer,
eventualmente, alguma indisponibilidade temporária decorrente de manutenção
necessária ou mesmo gerada por motivo de força maior, como desastres naturais, falhas
nos sistemas de comunicação e acesso à Internet, ataques cibernético invasivos, ou
quaisquer fatos de terceiro que fogem da esfera de vigilância e responsabilidade da St.
Paul’s.

4.1.1. Se isso ocorrer, a St. Paul’s fará o que estiver ao seu alcance para restabelecer o
acesso ao Site o mais breve possível, dentro das limitações técnicas de seus serviços
e serviços de terceiros, dos quais depende para ficar online. Por essa razão, Você fica
ciente que não poderá pleitear indenização ou reparação de danos no caso do Site
permanecer fora do ar, independente da motivação.
4.1.2. Eventuais procedimentos de manutenção que acarretem a indisponibilidade do
Site por longos períodos serão informados por meio dos canais oficiais.
4.1.3. Sem prejuízo de outras condições destes Termos, a St. Paul’s não se responsabiliza:
a)

Por quaisquer problemas, bugs, glitches ou funcionamentos indevidos que
ocorrerem nos seus dispositivos e equipamentos;

b)

Por qualquer dano direto ou indireto ocasionado por eventos de terceiros, a
exemplo, mas não se limitando a ataque de hackers, falhas no sistema, no
servidor ou na conexão à internet, inclusive por ações de softwares que possam,
de algum modo, danificar ativos físicos ou lógicos em decorrência do acesso,
utilização ou navegação no Site;

c)

Pela navegação em quaisquer links externos disponibilizados no Site, sendo seu
dever, a leitura dos Termos de Uso e Política de Privacidade do serviço acessado
e agir conforme o determinado; e

d)

Por verificar, controlar, aprovar ou garantir a adequação ou exatidão das
informações ou dados disponibilizados em tais links para serviços de terceiros,
não sendo, portanto, responsáveis por prejuízos, perdas ou danos ocorridos pela
visita de tais sites, cabendo ao interessado verificar a confiabilidade das
informações e dados ali exibidos antes de tomar alguma decisão ou praticar
algum ato.

5. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
5.1. Dados Pessoais. A St. Paul’s possui um documento próprio, denominado Política de
Privacidade, que regula o tratamento dos dados coletados no Site, sendo parte
integrante e inseparável dos presentes Termos de Uso e que pode ser acessada a
qualquer momento no Site.
5.1.1. A St. Paul’s monitorará, por meios adequados, sua própria conformidade com as
respectivas obrigações de proteção de dados pessoais.
6. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
6.1. Acesso ao Site. Sempre que acessar o Site, verifique se de fato está no ambiente
disponibilizado pela St. Paul’s. Ações de hackers podem em uma tentativa de roubar seus
dados replicarem um site ou áreas destes.
6.1.1. Para verificar a integridade e veracidade do Site, clique no cadeado presente na
barra de endereço do navegador, verificando os certificados presentes e
informados.

6.1.2. Caso o navegador não apresente os certificados e/ou retorne com a mensagem
de que o acesso não é seguro, interrompa imediatamente o uso do Site e comunique
a St. Paul’s para que as devidas providências sejam tomadas.
7. PENALIDADES
7.1. Penalidades. O descumprimento de qualquer cláusula destes Termos, poderá gerar: (i)
suspensão temporária do Site para seu login; (ii) bloqueio e exclusão de sua Conta do
Site e/ou (iii) responsabilização nas esferas cível e penal.
7.1.1. Você reconhece desde já e compromete-se durante a utilização do Site, a não
realizar quaisquer ações que atentem contra a moralidade, a ética e boa-fé,
obrigando-se a em nenhuma hipótese divulgar, instigar ou auxiliar a prática de atos
ilícitos ou fraudulentos, devendo combatê-los sempre que tomar conhecimento sob
pena das previsões da cláusula 6 acima.
8. OUTRAS DISPOSIÇÕES
8.1. Canais de Atendimento. Você poderá utilizar os Canais de Atendimento disponibilizados
no Site toda vez que presenciar ou verificar conteúdo impróprio no Site, seja ele
notadamente ilícito ou contrário às regras de uso estipuladas nestes Termos.
8.2. Atualização dos Termos. Estes Termos estão sujeitos a constante melhoria e
aprimoramento. Assim, a St. Paul’s se reserva o direito de modificá-los a qualquer
momento, conforme sua finalidade ou conveniência, tal qual para adequação e
conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente,
incluindo de órgãos reguladores, ou seja, Você deverá verificá-lo sempre que efetuar o
acesso no Site.
8.2.1. Ocorrendo atualizações nestes Termos, a St. Paul’s notificará Você pelas
ferramentas disponíveis no Site ou pelos meios de contato fornecidos por Você.
8.3. Novação e renúncia. A tolerância do eventual descumprimento de quaisquer condições
destes Termos não constituirá renúncia ou novação nem impedirá a St. Paul’s de exigir
estas condições a qualquer tempo.
8.4. Nulidade. Se alguma disposição destes Termos for julgada inaplicável ou sem efeito, o
restante continuará a viger normalmente.
8.5. Comunicação. Você reconhece que toda comunicação realizada por e-mail, SMS,
WhatsApp ou telefone é válida, eficaz e suficiente para a divulgação de qualquer
assunto que se refira ao Site.
8.6. Direcionamentos. O acesso ao Site poderá direcionar Você a outras plataformas
vinculadas à St. Paul’s que, em razão de suas particularidades, contarão com seus
próprios Termos de Uso e Política de Privacidade, cabendo a você realizar as leituras
destes documentos.

8.7. Data e hora. O Site tem como base a data e horários oficiais de Brasília (UTC/GMT -03:00).
8.8. Lei aplicável e foro. Estes Termos serão interpretados segundo a legislação brasileira, no
idioma português, e fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para
dirimir qualquer controvérsia, salvo se a legislação aplicável ressalvar especificamente
outra competência pessoal, territorial ou funcional.
8.8.1. Você, caso não possua domicílio no Brasil e em razão de os serviços oferecidos
pela St. Paul’s através deste Site serem voltados ao território nacional, se submete à
legislação brasileira, concordando, portanto, que em havendo litígio a ser
solucionado, a ação deverá ser proposta no Foro da Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
9. GLOSSÁRIO
i.

St. Paul’s: FUNDAÇÃO ANGLO-BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO PAULO,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 60.478.583/0001-92, com sede
na Rua Juquiá, nº 166, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01440-903.

ii.

Canais de Atendimento: Meios de contato disponibilizados pela St. Paul’s, para o envio
de dúvidas e sugestões relacionados ao Site.

iii.

Layout: Conjunto compreendido entre aparência, design e fluxos do Site.

iv.

Link: Terminologia para endereço de internet.

v.

Usuários ou Você: Pessoas naturais que acessam o Site.

